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 proses menganalisa data untuk mencari pola-
pola tersembunyi dengan menggunakan 
metodologi otomatis 

 Istilah lain : 

 Machine Learning 

 Knowledge Discovery in Database (KDD) 

 Predictive Analytics 



 



 kekuatan penghitungan processor sangat 
meningkat secara signifikan 

 kapasitas media penyimpanan seperti harddisk 
juga meningkat 

 kemampuan untuk menyimpan data berlari 
lebih cepat daripada kemampuan untuk 
memproses data 

 data-data yang telah terkumpul hanya terdiam 
di dalam database 
 Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) 
 Sistem Customer Relationship Management (CRM) 



 Data-data yang diam terkumpul tersebut 
seringkali luput dari perhatian 

 mereka yang tidak melakukan proses data 
mining sebenarnya kaya akan data tapi 
miskin informasi akan data-data yang 
mereka miliki 



 untuk mengangkat informasi yang ada pada 
data yang telah dikumpulkan, dan membuat 
informasi tersebut menjadi sesuatu yang 
berguna bagi perusahaan atau organisasi. 



 



 



 Data mining menggunakan sebuah algoritma 
seperti Decision Tree, Clustering, 
Association, Time Series, dan sebagainya 
kepada kumpulan data, dan menganalisa 
isinya. 

 Pola yang dihasilkan dapat berbentuk pohon 
(tree), aturan (rules), kelompok (cluster), 
atau sebuah formula matematika yang 
sederhana 



 Memunculkan Rekomendasi 

 Produk atau service sepertiapa yang sebaiknya 
anda berikan kepada customer anda? 

 Pendeteksian ketidakwajaran 

 Bagiamana anda mengetahui apakah data anda 
adalah data yang baik atau tidak? 

 Churn Analysis 

 Pelanggan mana yang tampaknya akan pindah ke 
kompetitor lain ? 

 



 Manajemen Resiko 
 Apakah pinjaman dapat di setujui untuk customer 

tertentu? 
 Segmentasi Pelanggan (Pembagian / 

Pengelompokan Pelanggan) 
 Apa yang anda pikirkan tentang pelanggan anda? 

 Meramalkan 
 Berapa banyak barang tertentu yang dapat anda jual 

pada toko anda di minggu ini ? 

 Seberapa banyak saya harus menyediakan persediaan 
barang dalam satu bulan ? 

 



 Classification 
 Clustering 
 Association 
 Regression 
 Forecasting 
 Sequence Analysis 
 Deviation Analysis 

 



 Tindakan untuk memberikan kelompok 
pada setiap keadaan 

 Persoalan bisnis sperti Churn Analysis, dan 
Risk Management biasanya melibatkan 
metode Classification. 



 



 Supervised Algorithm 

 membutuhkan variabel target untuk belajar 
(sampai mendapatkan rule / pola yang berlaku 
pada data tersebut) 



 Decision Trees 
 Neural Network 
 Naives Bayes 



 Segmentation 
 Mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah 

kasus yang di dasarkan pada sebuah 
kelompok atribut, mengelompokkan data 
yang memiliki kemiripan atribut. 



 



 Unsupervised 

 tidak ada satu atributpun yang digunakan untuk 
memandu proses pembelajaran, jadi seluruh 
atribut input diperlakukan sama. 



 membangun sebuah model melalui 
serangkaian pengulangan dan berhenti ketika 
model tersebut telah memusat atau 
berkumpul (batasan dari segmentasi ini telah 
stabil) 



 Market Basket Analysis 

 menganalisa tabel transaksi penjualan dang 
mengidentifikasi produk-produk yang seringkali 
dibeli bersamaan oleh customer 

 



 



 Untuk mencari produk apa yang biasanya 
terjual bersamaan 

 Untuk mencari tahu apa aturan yang 
menyebabkan kesamaan tersebut. 
 



 Mirip Classification, yang membedakannya 
adalah metode regression tidak bisa mencari 
pola yang dijabarkan sebagai class (kelas). 

 bertujuan untuk mecari pola dan menentukan 
sebuah nilai numerik 
 



 linear regression  
 logistic regression 
 regression trees 
 neural network 



 metode distribusi 
 kapasitas distribusi 
 musim  
 kecepatan angin berdasarkan temperatur, 

tekanan udara, dan kelembaban. 



 Seperti apa jadinya nilai saham dari Microsoft 
Corporation (pada NASDAQ, disimbolkan 
sebagai MSFT) pada keesokan hari? 

 Sebanyak apa penjualan produk tertentu 
pada bulan depan? 
 



 



 mencari pola pada serangkaian kejadian yang 
disebut dengan Sequence 

 sebuah DNA terdiri dari rangaian bagian: A, G, C, 
dan T 

 rangkaian klik pada sebuah website berisi 
rentetan URL 



 



 mencari kasus yang bertindak sangat berbeda 
dari normalnya. 
 pendeteksian penyalah gunaan Kartu kredit. 

 pendeteksian gangguan jaringan komputer 

 analisa kesalahan produksi 
 Tidak ada teknik standar dalam deviation 

analysis 
 decision trees 

 Clustering 

 neural network 

 


